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2008. gada janvāris–marts
2. janvārī Personāla dokumentu valsts  arhīva  Iestāžu  arhīvu uzraudzības un 

dokumentu uzkrāšanas daļas vecākajai ekspertei Birutai Tavkinai 65 gadu jubileja.
4. janvārī Cēsu ZVA notiek Zvaigznes dienas pasākums.
7. janvārī Personāla dokumentu valsts  arhīva  Iestāžu  arhīvu uzraudzības un 

dokumentu uzkrāšanas daļas vecākā eksperte Lauma Kaļķe vada semināru „Arhīva 
pases sastādīšana, lietu nomenklatūras sastādīšana u.c. lietvedības un arhīva darba 
jautājumi” medicīnas darbiniekiem P. Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā.

9.–11. janvārī Valsts  arhīvu  ģenerāldirektora  vietnieks  Gatis  Karlsons  un 
Arhīvu dokumentu izmantošanas un informācijas daļas vadītāja vietniece D. Kārkliņa, 
Latvijas Valsts vēstures arhīva Sabiedrisko attiecību un publikāciju daļas vadošais 
pētnieks  Valters  Ščerbinskis  piedalās  starptautiskā  arhīvu  seminārā  Tartu 
(Igaunija).  Seminārs  veltīts  mājaslapas  „Baltic Heritage Network”  izstrādei  un 
uzbūves principiem, dokumentu  kolekciju  ārpus Baltijas  valstīm  apzināšanai  un 
saglabāšanas veicināšanai.

10. janvārī Daugavpils ZVA organizē semināru Daugavpils rajona Višķu pagastā 
Daugavpils rajona skolu direktoriem „Par arhīva dokumentu uzkrāšanu, uzskaiti, 
saglabāšanu un izmantošanu”.

16. janvārī Latvijas Valsts vēstures arhīvā notiek vēstures dokumentu izdevuma 
„Krišjānis Valdemārs. Lietišķā un privātā sarakste” otrā sējuma „Vēstules Krišjānim 
Valdemāram” un žurnāla „Latvijas Arhīvi” sērijā „Vēstures avoti” izdotās grāmatas 
„Dāvida Grīntāla atmiņas par Krišjāni Valdemāru” atvēršanas svētki.

16.–30. janvārī Latvijas Valsts vēstures arhīvā aplūkojama izstāde „Jaunlatvieši”, 
kas ievada arhīva plānoto izstāžu ciklu „Ceļā uz Latvijas valsti” – veltījumu Latvijas 
Republikas 90 gadu jubilejai.

23. janvārī Latvijas  Valsts  kinofotofonodokumentu  arhīvs  sadarbības  līguma 
ietvaros ar Krievijas Valsts  televīzijas un radio  fondu saņēmis  Jāņa Streiča filmas 
„Teātris” no negatīva izveidotu digitālo kopiju.

24.–25. janvārī  Latvijas  Valsts  arhīva  Dokumentu  aprakstīšanas  daļas  VDK 
dokumentu  sektora  vadītājs  Ainārs  Bambals  piedalās  Daugavpils  Universitātes 
Humanitārās  fakultātes  rīkotajā  starptautiskajā  konferencē  „XVIII  Zinātniskie 
lasījumi: Vēsture: Avoti un cilvēki” un nolasa referātu „Latvijas iedzīvotāju lūgšanu 
„značkas” kā lietiskie pierādījumi PSRS IeTK filtrācijas lietās”.
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30. janvārī Latvijas  Valsts  kinofotofonodokumentu  arhīva  audiovizuālo 
dokumentu  fonds  papildināts  ar  Aizkraukles  rajona  Valles  pagasta  padomes 
nodoto kinodokumentu – filmu „Valles skola” (1985; 35 mm; autori – I. Būmane, M. 
Martinsons, A. Strēlis).

30. janvārī Daugavpils ZVA notiek ekskursija Daugavpils 12. vidusskolas 8.b 
klases skolēniem.

Janvārī Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva audiovizuālo dokumentu 
fondu papildina Andra Stolbova un Valda Šteinberga nodotie fotodokumenti (47 gl. 
v.) par 1991. gada janvāra Barikāžu dienu notikumiem. 

Janvāris–marts Latvijas valsts arhīvu veidotās ceļojošās izstādes „Latviešu 130 
gadi Baškīrijā” eksponēšana LR Īpašu uzdevumu ministrijas Sabiedrības integrācijas 
lietās sekretariātā. 

1.–28. februārī Latvijas Republikas Ārlietu ministrijā aplūkojama Latvijas Valsts 
vēstures  arhīva  veidotā  izstāde  „Nācijas  veidošanās:  Jaunlatvieši  un  Krišjānis 
Valdemārs”.

12. un 13. februārī notiek  Ventspils  ZVA  informatīvā  diena  Ventspils  rajona 
pašvaldību darbiniekiem dokumentu pārvaldības un iestādes arhīva jautājumos.

13. februārī Latvijas  Valsts  kinofotofonodokumentu  arhīvu  apmeklē  ASV 
Kongresa bibliotēkas „American folklife” centra vadītājs Tods Harvejs (Harvey).

13. februārī Daugavpils ZVA notiek ekskursija Daugavpils Vienības pamatskolas 
3.a klases skolēniem.

13. februārī Ventspils ZVA Talsu rajona dokumentu saglabāšanas daļas telpās 
atklāta Ventspils ZVA sagatavotā izstāde „Dziesmu svētki”, kurā apkopoti materiāli 
par Dziesmu svētku tradīciju Talsu rajonā no 1945. līdz 1985. gadam.

14. februārī Liepājas  ZVA  atsākas  ikgadējais  lekciju  kurss  „Arhīvzinībaas” 
Liepājas Pedagoģijas akadēmijas studiju programmas „Vēstures un sociālo zinību 
skolotājs” 1. kursa studentiem. Tā mērķis ir veidot studentos izpratni par vēstures 
avotu (dokumentu) uzkrāšanas un saglabāšanas nozīmi, par to izmantošanas kārtību 
un izmantošanas iespējām valsts arhīvos. Kopumā paredzētas astoņas lekcijas. 

19. februārī Latvijas  Valsts  kinofotofonodokumentu  arhīvs  noslēdz 
papildvienošanos ar Krievijas Valsts televīzijas un radio fondu par Rīgas kinostudijā 
uzņemto televīzijas filmu digitalizēšanu un tiesību izmantošanu.

20. februārī Latvijas Valsts vēstures arhīva Dokumentu uzskaites un datubāzu 
daļas vadītājai Vijai Bernānei 55 gadu jubileja.

22. februārī izstādes „Mūs vieno Dziesmas svētki” atklāšana Valmieras ZVA.
25. februārī Valmieras ZVA notiek Valmieras Valsts ģimnāzijas 10. klases skolēnu 

ekskursija.
27.–29. februārī Latvijas  Valsts  arhīvu  ģenerāldirektors  Valdis  Štāls  piedalās 

Eiropas–Ukrainas  foruma  paneļdiskusijā  par  totalitāro  režīmu  dokumentiem 
Kijevā.

28. februārī Latvijas Valsts vēstures arhīva Zinātnisko uzziņu daļas vadītāja Irina 
Veinberga, daļas vadītājas vietniece Dace Plīkša un sektora vadītāja Rita Bogdanova 
piedalās projekta „Raduraksti” prezentācijā Jēkabpils rajona bibliotēkā.

28. februārī Liepājas ZVA direktores vietniecei Marijai Mārai Usovai 60 gadu 
jubileja.

4.–12. martā notiek  dokumentu  pārvietošana  no  Tukuma  ZVA  Saldus  rajona 
dokumentu saglabāšanas sektora uz arhīva glabātavu Tukumā Kandavas ielā 18a. 
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15.  janvārī tika noslēgta vienošanos starp Saldus Profesionālo vidusskolu un Valsts 
arhīvu ģenerāldirekciju par nedzīvojamās telpas Saldū Kalnsētas ielā 18 atbrīvošanu. 
2008.  gada  1.  ceturksnī  izstrādāts  dokumentu pārvietošanas  grafiks,  dokumentu 
izvietošanas shēma un ieceltas atbildīgās personas par dokumentu pārvietošanu. 
Februārī  Saldus  rajona dokumentu  saglabāšanas  sektorā dokumentus  sagatavoja 
pārvietošanai  (numurēja  kārbas,  tās  aizlīmēja,  nestandarta dokumentus  ievietoja 
maisos)  un  arhīva  glabātavu  Tukumā Kandavas  iela  18a  sagatavoja  dokumentu 
uzņemšanai.

5. martā notiek  Latvijas  Valsts  arhīvu  ģenerāldirekcijas Metodiskās  ekspertu 
komisijas sēde.

5. martā  Tukuma  ZVA  Dokumentu  saglabāšanas  un  izmantošanas  daļas 
fondu  glabātāja  Inita  Pepelko  vada  ekskursiju  Tukuma  2.  vidusskolas  7.  klases 
skolēniem. 

6.–7. martā Latvijas Valsts vēstures arhīva Sabiedrisko attiecību un publikāciju 
daļas vadošais pētnieks Ēriks Jēkabsons piedalās starptautiskā zinātniskā konferencē 
„The military relations of Latvia with the Estonia, Lithuania and Poland during the War 
of Independence 1918–1920”  Igaunijas  Vēstures muzejā  Tallinā  un  nolasa  referātu 
„From nation to State. Emergence of new national states on the ruins of tsarist Russia in 
1917–1920”.

10.–31. marts Ventspils  Skolēnu  jaunrades  nama  telpās  aplūkojama Ventspils 
ZVA sagatavotā  izstāde „Dziesmu svētki”, kurā apkopoti materiāli par Dziesmu 
svētku tradīciju Ventspils pilsētā no 1945. līdz 1990. gadam.

13. martā Latvijas  Valsts  arhīvu  ģenerāldirektora  vietnieks  Gatis  Karlsons 
piedalās  apspriedē  par  Baltijas  valstu  kultūras  mantojuma  tīkla  realizācijas 
problēmām Tartu (Igaunija).

13.–14. martā Latvijas Valsts vēstures arhīva direktora vietniece Valda Pētersone, 
Dokumentu uzskaites un datubāzu daļas vadītāja Vija Bernāne, Fondu analītikas 
daļas  vadītāja  Ingūna  Slaidiņa,  daļas  vadītājas  vietnieks  Kārlis  Zvirgzdiņš  un 
vadošais pētnieks Artūrs Matulis apmeklē Igaunijas Vēstures arhīvu, lai iepazītos 
ar arhīva uzziņu sistēmu, elektroniskajām datubāzēm, gūtu pieredzi starptautiskā 
aprakstīšanas standarta ISAD(G) lietošanā un iepazītos ar arhīva rokasgrāmatām 
un to tapšanas vēsturi.

14. martā Latvijas  Valsts  kinofotofonodokumentu  arhīvs,  uzsākot  45-gades 
pasākumu ciklu, galerijā atklāj izstādi „Latvijas slavenākās kino aktrises”.

15. martā notiek  LatvijasValsts  arhīvu  ģenerāldirekcijas  Metodiskās  eks-
pertu komisijas sēde.

18. martā Liepājas muzeja nodaļā „Liepāja okupācijas režīmos” notiek lasījumi 
par Latvijas  iedzīvotāju 1949. gada 25. marta deportāciju. Tajos piedalās Latvijas 
Valsts arhīva Sabiedrisko attiecību un dokumentu popularizācijas daļas darbinieki 
Aija Kalnciema, Ritvars Jansons un Iveta Šķiņķe un Liepājas ZVA direktore Gunta 
Drēziņa.

18. marts Rīgas Latviešu biedrības telpās atklāj Latvijas Valsts arhīva Personu 
fondu un trimdas dokumentu daļas vadītāja vietnieces Andas Mjurkas sagatavoto 
izstādi „Represētie kultūras darbinieki”.

19. marts  Latvijas  Valsts  arhīva  Sabiedrisko  attiecību  un  dokumentu 
popularizācijas  daļas  vadītājas  vietniece  Iveta  Šķiņķe  piedalās  Rīgas  Kurzemes 
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rajona  Politiski  represēto  kluba  pasākumā  1949.  gada  25.  marta  deportācijas 
atcerei.

20. martā Tukuma ZVA direktores vietniece Anda Voitusika organizē un vada 
semināru Saldus rajona pašvaldībām par dzīvojamo māju privatizācijas dokumentu 
sakārtošanu u.c. arhīva darba jautājumiem.

20. martā Siguldas  ZVA  direktore  Felicita  Raslava  Siguldas  pilsētas  80. 
gadadienai veltītajā zinātniski praktiskajā konferencē uzstājas ar referātu „Siguldas 
arhīvs  –  lielākā  nesenās  vēstures  dokumentu  krātuve.  Siguldas  pilsētas  vēsture 
arhīva fondos”, kas sagatavots uz arhīvā esošās dokumentu bāzes.

22. martā Latvijas Valsts vēstures arhīva Lietišķās informācijas daļas vadošajai 
pētniecei Žanetei Strautiņai 50 gadu jubileja.

23. martā Personāla dokumentu valsts arhīva Dokumentu izmantošanas daļas 
vadītājai Innai Palanskai 55 gadu jubileja.

24. martā Daugavpils ZVA Juridisko personu arhīvu uzraudzības daļas vadītājai 
Lilijai Stoilikai 45 gadu jubileja.

25. martā  Latvijas  Valsts  arhīva  Sabiedrisko  attiecību  un  dokumentu 
popularizācijas daļas vecākais referents Jānis Riekstiņš piedalās 1949. gada 25. marta 
deportācijā cietušo Mālpils pagasta iedzīvotāju piemiņas pasākumā.

25. martā Valmieras ZVA atklāta izstāde „Kolhozi Rencēnu pagastā” un notiek 
seminārs Valmieras rajona vēstures skolotājiem.

27. martā Latvijas  Valsts  kinofotofonodokumentu  arhīvs  un  izdevniecība 
„Jumava”  prezentē  albuma  „Saglabāt  sudrabā”  3.  sēriju  „Atkusnis  un  salnas. 
Kinohroniku kadri. 1956–1964”, kas tapusi ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

31. martā notiek Latvijas valsts  arhīvu  sistēmas 2007. gada darbības pārskata 
sanāksme.

31. martā–20. jūnijā Daugavpils ZVA notiek prakse diviem Daugavpils 1. arod-
vidusskolas audzēkņiem.

Martā Tukuma ZVA glabātavā Kandavas ielā 18a nomainīta daļa logu.
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